
szemle
után Galahad, Lancelot, Perceval, majd
Mordred jelenetei egyenes ívben visznek
ahhoz a katartikus erejű záróképhez,
melyben a semmivé foszló eszmények (a
Galahad kezében formát öltő Szent Grál
az Arthur király előtti felmutatás
pillanatában mint olvadó hóember enyé-
szik cl), és a Rend romhalmazáról elru-
gaszkodva Galahad az őrület szárnyán
száll a Mennyország felé.

Arthurt - hűen a mondakörben kiala-
kuló képhez Tomaszewski is bölcs és
megfontolt uralkodónak láttatja, aki felette
áll minden kicsinyes viszálynak, akiben
szellemi értelemben testesül meg és
koncentrálódik az az éthosz, amit az őt
körülvevő és szolgáló lovagok tettei-ben,
„kalandjaiban" már csak mint az erőszak
és a fogat fogért harc destruktív
gyakorlatát látjuk viszont. Arthur szemé-
lyes és uralkodói tragikuma - s ez Toma-
szewski előadásának legfontosabb köz-
lendője - az, hogy az élet legalapvetőbb
dilemmájában sem dönthet szabadon.
Neki - hogy elodázza udvara pusztulását, a
belvillongást - a lovagi Eszmény hősének
kell maradnia még akkor is, mikor
feleségét, Guinivert az első embere és ba-
rátja, Lancelot karjaiban látja. De ez a
„lovagias" gesztus, amit egy magasabb
rendű felelősségtudat tétet meg vele,
egyben súlyos merénylet is a létező s általa
befolyásolt világ gyakorlata ellen: ha ő
nem, hát a világ majd kiprovokálja és a
maga esendő törvényei szerint belekény-
szeríti abba, hogy alkalmazkodjék hozzá.

Arthurt saját fia, Mordred fosztja meg
koronájától - személyében az ős-Rossz, a
rombolás mitikus alakja dúlja szét az
erkölcsi és gyakorlati értelemben egyaránt
védtelenül maradt Jót. A korona
széttépése s darabjainak koncként az
ördögi társaság közé vetése az előadás
egyik legmegrázóbb jelenete. Az Arthur
királyt játszó Czeslaw Bilski prózai szí-
nészt is megszégyenítő lélektani pontos-
sággal formái hús-vér figurát, s válik az
epikus, epizódok láncolatára épülő
előadás egyetlen reális „emberi" karak-
terévé. Gesztus- és mozgásrendszerének
tudatos visszafogása drámai súlyának nö-
vekedésével jár. Ebben az előadásban
Bilski játéka az, mely a Tomaszewski-
iskola pantomimszínészét a maga esz-
ményi formájában engedi láttatni.

Az előadás legtöbb szélsőséget magá-
ban hordó alakja kétségtelenül Perceval,
akit Tomaszewski a mondabéli Tor lovag
történeteiből kiindulva a darab outsider-
opponensévé növesztett. Őt Lukasz
Jurkovski kelti életre, mégpedig ki-

vételes energiával és karakterformáló
készséggel. Percevaljában egy jó s egy
rossz ördög egyesül. Kiszámíthatatlan és
fatalis cselekedetek sorát visz végbe ösz-
töneinek spontán késztetése szerint, gyer-
meki naivitással. Perceval mezítelenül,
Perceval rongyokban, Perceval a barna
lovag súlyos páncélzatában, Perceval az
Asztal mellől kiutált renitens, aki
odaszemtelenkedik a Veszedelmek
Székébe, Perceval a király „bolondja", a
gonosz cselvető és becses igazságtevő -
de mindig és mindenütt a gyermektestbe
bújt rakoncátlan ördög. Büntetlenül dúlja
szét lovagtársai s a közönség számításait,
amit sohasem bocsátanánk meg neki, ha
nem egy megszállott, táncba-vihán-
colásba belefeledkezett zseniális mimes,
Lukasz Jurkovski tenné mindezt. Her-
mészi alkat, s fölötte áll minden erkölcsi
rendnek, elvárásnak. Mintha Toma-
szewski általa tenné kesernyés-groteszk,
lírai idézőjelbe mindazt a rettenetet, ami
előadásában megjelenik. Perceval a
legarcátlanabb módon és többnyire
indokolatlanul szégyeníti meg a büszke
lovagokat: karjukba szökken, nyakukba
ugrik, letépi páncéljukat s magára ölti,
utánozza őket hivalkodó mozdulataikban
- derűt lopva még a legzordabb jelenetbe
is. Jurkovski gátlástalanul él a Toma-
szewski által számára berendezett „ját-
szótér" lehetőségeivel. Szabadon iram-lik
föl s alá a színpadon, arca s tekintete
sosem komorul el teljesen. Ez a mimes
érezhetően azt teszi, amit testi alkata,
természete és tudása diktál. Hogy időn-
ként a szó szoros értelmében „emberek-
be botlik" a színpadon? Talpra szökken,
egy fintort mutat s továbbáll.

A közönség - mint ahogy a vígszín-
házi vendégjáték is bizonyította szere-ti
és szívesen fogadja a drámai tánc és a
pantomim e Tomaszewski által kiformált
műfaját, melynek világképi, színpadi
ihletője kétségtelenül Shakespeare. De a
viszonylag kevés, bár az utóbbi évek-ben
- a Nemzetközi Mozgásszínházi
Találkozók s nem utolsósorban a Győri
Balett révén - egyre gyarapodó tapasz-
talataink birtokában érezzük, hogy a
mozgásművészet és pantomim már
messze eltávolodott e klasszicizáló és
esztétikus, „dialógusokkal pepecselő"

pantomimszínháztól. Tomaszewski
elvitathatatan érdeme azonban, hogy
tökéletes szintre juttatott egy előtte
ismeretlen színpadi műfajt, s úgy őrzi azt
mind a mai napig, hogy forrása,
kiindulópontja lehet mindazoknak, akik
élvezni vagy művelni kívánják a
pantomimet.

VASS ZSUZSA

A Jászai-jelenség

Földes Anna:
Jászai Mari és a magyar színház

Földes Anna saját bevallása szerint a le-
hetetlenre vállalkozott, mikor elhatározta,
hogy egyszerre két legendát is
nagyítólencse alá helyezve tárgyilagos
képet fest a korabeli Nemzeti Színházról
és annak felejthetetlen tragikájáról, a már
életében legendás hírűvé vált Jászai
Mariról. A teljes tárgyilagosság és
kívülállás igénye persze ez esetben is -
mint minden szín-házszerető monográfus
esetében - meg-tévesztő és csak félig igaz:
igaz és természetes is annyiban, hogy egy
olyan színházi korszakról kíván a korabeli
kritikák és megfigyelések által hiteles
képet adni, mely számára is csak ezekből a
kor-társi ítéletekből ismert, tehát „csupán"

színháztörténetileg, elméletileg érdekelt
benne; ugyanakkor ez a színháztörténeti
érdekeltség éppen e korszak elemzésekor
válhat és válik is az írónál elkerülhetetle-
nül aktuálissá, mivel ez az időszak volt a
magyar színház történetében az a közel
hatvan év (Jászai több mint fél évszázados
pályafutása), mely máig nyomasztóan
rányomta a bélyegét a magyar szín-háznak
nem csupán stílusára, de a magyar
kulturális életben betöltött perifériális,
esetleges helyét is kijelölte. (Nem véletlen,
hogy ettől az időszaktól szokás
Magyarországon permanens színházi
válságról beszélni.)

Földes Anna tulajdonképpen nem tesz
mást ennek a korszaknak a szemléltetése-
kor, mint egymással ütközteti a korabeli
színházi szemléleteket, kritikai és esztéti-
kai visszhangokat, a lehető legkevesebb
kommentárral megtoldva. Ebből a
monográfusi alapállásból egyébként
egyértelműen következik, hogy az író
művét nem elsősorban a nagyközönségnek
szánta, szűkmarkú az egyértelmű
fogódzók adagolásában: az igenek és
nemek, a rajongók és ellendrukkerek
ellentmondó értékeléseit szabadon hagy-ja
ütközni többnyire megelégedve azzal,
hogy néhány értékelést túlzottnak mi-
nősít, és csak ritkán kérdőjelez meg egy-
értelműen néhány vaskosabbat. Bár-
mennyire közhelyszerű kritikusi fordu-
latnak hathat, mégis ez esetben igaz, hogy
valójában ez az írói szerénység,
szűkszavúság a könyv legnagyobb eré-



nye. Földes Anna ebben a könyvében
bebizonyította, hogy a pontos és tudatos
szerkesztés nem pusztán felérhet a legéle-
sebb bírálattal és értékeléssel, de a témába
mélyebben behatolni kívánók számára a
legegyértelműbb kényszerű felismerés és a
legelemibbnek ható meggyőzés élményét
is adhatja. Persze a könyv olvasásában
előrehaladva azért a „szög is ki-bújik a
zsákból": nyilvánvaló párhuzamok is
föllelhetőek a mai színházi struktúrára és
ízlésre vonatkozólag érdekes módon éppen
a Paulay-féle „aranykor" felidézésekor;
mikor is váratlanul „divat lett színházba
járni Budapesten", melynek egyenes
következménye a repertoár ízlésbeli
lezüllése volt a polgári fejlődés
megindulásával egy időben Ma-
gyarországon. De ilyen a könyv utolsó
néhány fejezetét átfogó Jászai-Latinovits
párhuzam is. Sajnos éppen ez által a direkt
párhuzam által, mely inkább csak az
ínyenceknek adott engedmény, szenved
csorbát a könyvnek nem csupán stí-
lusegysége, de imponáló szellemi fölénye,
tárgyilagos, megnyerő következetessége
is. Hiszen - ha jól sejtem - e könyvvel az
író éppen azt igyekezett bizonyítani, hogy
a magyar színház permanens bajait a va-
lódi mártíromság és kényszerűen vállalt
mártírsors is csak hangsúlyozza, azon
változtatni nem képes, valójában még
akkor is hiábavaló, szívfájdítóan fölösle-
ges áldozat, ha a példaadás erkölcsileg
számukra kötelező érvényű is volt.

A könyv nagy érdeme, hogy a nagy
tragika példaadó színészi magatartását a
lehető legárnyaltabban, a színésznő alak-
ját máig övező negatív legendák elhall-
gatása nélkül mutatja meg, izgalmas em-
beri portrét kínálva azoknak is, akik Já-
szaiban csak a megközelíthetetlen óriás
kősziklát vagy - ellenkezőleg a kicsi-nyes
szerepfaló, hiú háborgót látják. De
mindezeknek az érthető előítéleteknek az
eloszlatására -- egy kis megértéssel
párosulva - elegendő lenne Jászai zseniális
Naplójának ismerete is. Amit ehhez a
portréhoz Földes Anna hozzátesz, az nem
kevesebb, mint Jászainak, a „koturnusos
konzervatív"-nak korával való
„egyenrangúsítása", rehabilitációja, eddig
megkérdőjelezhetetlennek tartott
anakronizmusának radikális megkérdő-
jelezése. Mit jelent ez?

Földes Anna két, párhuzamos úton járja
be azt a színházi korszakot, mely a
kiegyezéstől a húszas évek közepéig,
Jászai haláláig tartott. Az egyik út a
Nemzeti Színház kezdeti virágzásától
annak teljes lehanyatlásáig vezet, a má

sik Jászai színészi pályafutása, alakításai-
nak aprólékos kritikai rajza, színészarc-
képe. Számomra a két út állandó és nyil-
vánvaló találkozásainak (Jászai egyéves
vígszínházi száműzetését leszámítva
mindvégig a Nemzeti Színház tagja volt)
jellege volt újszerűen érdekes. Ugyanis
ezekből a szándékos ütköztetésekből
egyértelműen kiderül, hogy Jászai kon-
zervatív, klasszicista stílusa akár az egyik
éltető eleme, pozitív talpköve is lehetett
volna a Nemzetinek, ha ennek az állami
alamizsnán élő és kisstílű állami irányítás
alatt lévő színháznak egyáltalán szüksége
lett volna jellegzetes talpköveken, külön-
féle stílusokban megszólaló mondani-
valókra. Ennek a színháznak ugyanis már
a múlt század végétől, Paulay halálát
követően nem volt szabad, hogy legyen
koncepciója. A Nemzeti igazgatói inkább
arra törekedtek, hogy megmaradjon a
sztárrendszer, és így az előadásban
meglévő stíluszavarokat, melyek a kü-
lönböző iskolákból kikerülő színészek
együttjátszásából adódtak, a nagyok
egyéni akciói rejtsék el ahelyett, hogy a
különböző stílusok tudatos szétválasz-
tásával lehetőséget adjanak arra, hogy
egységes, a több nemzedéket átfogó és
harmonikusan együtt mozgató tudatos és
jelentős előadások szülessenek, úgy, mint
Paulay idejében. Földes Anna ezt így fo-
galmazza meg: „A Nemzeti Színházon
belül azonban már ekkor sem volt lehe-
tőség az eltérő ízlések és stílusok diffe-
renciálódására. A Vígszínház megalaku-
lásától a naturalizmus képviselőinek
többé-kevésbé homogén közösségét fo-
gadta magába, a Nemzeti társulatában
azonban polarizálódás helyett szakadás
következett be és a stílusegység zavaró
hiánya. Az együttesen, sőt egy-egy sok-
szereplős darabon belül is szembetűnővé
vált a többféle stílus zavaró párhuzama.
Hiába érzékelte a kritika s hiába vetette a
rendezők szemére: a közös eszmények és
koncepció nélkül egy színpadra zárt
művészek együttes, pontosabban egyidejű
munkálkodásából többé nem született
igazi együttes játék."

Jászai patetikus dörgedelmeiben nem-
csak azt hangsúlyozza, hogy a nemzeti
színházi hanyagság és művészietlen lég-
kör a legnagyobb bűn a közönséggel
szemben, de tisztában volt azzal is, hogy ő
még olyan tőkét jelenthetne egy vállal-
kozó színháznak, melyet bűn nem ka-
matoztatni. Így ír: „A kormány fütyül a
Nemzeti Színházra. Sokkal hátrább van
szegény a műveltség dolgában, hogysem
felismerné, hogy egy jól vezetett színház

a művelődésnek mekkora előmozdítója.
A kormány csak meddő politikával és
piszkos kezű politikusok mosdatásával
foglalkozik, nem művészettel. Nos, hi-
szen amit mi itt produkálunk - annyi
pénzért! -, az nem is művészet ám! De
ennek megint csak ő maga az oka! Miért
ad oda tudatlan, műveletlen, éhes, tönk-
rement arisztokrata salaknak bennünket
mindenestül." „Mert ugyan el lehet-e
képzelni, hogy egészséges rendszer, vál-
lalkozó rendszer mellett egy ilyen tehet-
séget, mint én, félretoljanak? Hogy ki-
használatlanul hevertessenek egy ekkora
tőkét egy vállalkozásban? Őrültség,
ugyebár?" Jászai nemhogy nem volt
anakronisztikus jelenség korában, de
Földes Anna szerint a Nemzeti korsze-
rűtlenségét és jellegtelenségét ostorozó
ellenzéknek egyik legkövetkezetesebb
képviselője volt: „ . . . a Nemzeti Szín-
ház lezüllésének időszakában a gondolat
és a színvonal minden képviselője vala-
milyen értelemben ellenzékbe szorult.
Ellenzékinek számított tehát a korszerű
színjátszás útjait kereső Vígszínház is, és
ellenzékben voltak mindazok, akik jobb
Nemzeti Színházat akartak a meglevő-
nél."

Ami pedig Jászai klasszicista, konzer-
vatív művészetét illeti, a könyvből kide-
rül, hogy ezt az akkor még valóban ha-
talmas tőkét, mely zsenialitásából táplál-
kozott, a legteljesebb mértékben kihasz-
nálatlanul hagyták csaknem húsz éven
keresztül. Úgy látszik, a különféle szín-
házi stílusok együtt létezése, mely más
országokban annyira természetes, Ma-
gyarországon már akkor luxusnak számí-
tott. Földes Anna sorra véve és a korabeli
kritikák alapján elemezve Jászai legfon-
tosabb alakításainak gesztusrendszereit,
arra figyelmeztet, hogy a naturalizmus
mai egyeduralma, bármilyen kifinomult
és magas szinten létezik is Magyaror-
szágon, semmiképp sem pótolhatja azok-
nak a stílusoknak a hiányát, amelyek
olyan zsenik alakításaiban csiszolódtak,
mint Jászaié is, és melyeknek hirtelen és
végérvényes eltűnése vagy éppen ki-
maradása fájdalmasan elszegényítette a
magyar színi- és befogadói kultúrát.

Jászai Mari egyedülálló példája volt egy
letűnt stílusnak, és példaadó, lelkiis-
meretes, harcos művésze egy „törpe"

kornak: Földes Anna könyve bizonyíték
arra, hogy mindkét minőségében érdemes
megtartanunk emlékezetünkben.

(Földes Anna: Jászai Mari és a magyar szín-
ház. Magvető, 1983.)


